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GARNKVALITET
STRIKKEFASTHET

KJOLE & VESKE I CHANEL-STIL

GARNALTERNATIV

Fuga Tweed (40 % Ull, 57 % Akryl, 3 % Viskose. Ca. 50 g = 121 m)
Ca. 22 m x 28 p mønster A på p 4 = 10 x 10 cm.
Ca. 28 m x 26 p mønster B på p 4 = 10 x 10 cm.
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)

KJOLE (A)
STØRRELSER – DAME
OVERVIDDE
LIVVIDDE
HOFTEVIDDE
LENGDE - MIDJE & NED
HEL LENGDE
ERMELENGDE
GARNFORBRUK

XS(S)M(L)XL(2XL)
Ca. 85½(93)100(107)122(134½) cm (plaggets overvidde)
Ca. 72½(80)87(94½)109(122) cm
Ca. 94½(102)109(116)130½(138) cm (målt ca. 20 cm under midjen)
Ca. 42(44)44(46)46(48) cm (målt fra midje til nederkant)
Ca. 85½(88)88½(91)91½(94) cm
Ca. 2(2)2(3)3(4) cm (ermelengde under ermet)
Ca. 450(475)500(525)575(625) g (fg 60177, rosa tweed)

VESKE (B)
MÅL
GARNFORBRUK
TILBEHØR
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Bredde: Ca. 18 cm Høyde: Ca. 12 cm Dybde: Ca. 5 cm
Ca. 100 g (Fg 60177, rosa tweed)
Markører, 1 stor trykknapp til lukking, 1 pynteknapp til lokket (ca. 20 mm i diameter), ev. en bit papp (ca. 18 x 5 cm)
til bunnen.

PINNER
RUNDPINNE
HEKLENÅL
DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE

3.5 og 4
4 mm, 80 cm
4 mm (til kanter)
Jette Magnussen, byMAGNUSSEN E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje

STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg og
fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor
mye bevegelsesvidde du vil ha. OBS! Se størrelsestabell på www.jarbo.se.

TIPS & RÅD

• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.

FORKORTELSER

arb=arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn, bm=boblemaske, fg=farge, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk,
iflg=ifølge, kantm=kantmaske, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang, p=pinne, r=rett, sm=sammen, størr=størrelser,
vr=vrang, ytterl=ytterligere, økn=økning.

FORKLARINGER

Kantmaske (kantm): Strikk første og siste m r på alle p
Øk 1 m: Stikk venstre p bakfra under tverrtråden mellom 2 m, strikk r i fremre mb.
Øk 1 vridd vr: Stikk venstre p forfra under tverrtråden mellom 2 m, strikk vridd vr i bakre mb.
2 vridd vr sm: Strikk m vr sm i de bakre mb.
2 vridd r sm: Sett 1 m over på høyre p, som om du skulle strikk den r, sett m tilbake på venstre p (den er nå vridd),
strikk den vridde m og neste m r sm i de bakre mb.
3 vridd vr sm: Strikk m vr sm i de bakre mb).
Glattstrikk (glattstr) frem og tilbake: r på retten, vr på vrangen.
1 boblemaske (1 bm): Strikk 3 r sm, men la de 3 m bli sittende på venstre p, 1 kast og strikk deretter ytterl 1 r i de
3 sm-strikkede m og løft deretter av de 3 m.
Mønster A: Delelig med 8 m. Strikkes rundt.
1. omg (retten): *3 vr sm, 5 vr*, gjenta *-* ut omg.
2. omg: *(1 r, 1 kast, 1 r) i den sm-strikkede m fra forrige omg, 5 vr*, gjenta *-* ut omg.
3. omg: *3 r, 5 vr*, gjenta *-* ut omg.
4. omg: Som 3. omg.
5. omg: 4 vr, *3 vr sm, 5 vr*, gjenta *-* til det gjenstår 4 m, 3 vr sm, 1 vr.
6. omg: 4 vr, *(1 r, 1 kast, 1 r) i den sm-strikkede m fra forrige omg, 5 vr*, gjenta *-* til det gjenstår 2 m, strikk
[1 r, 1 kast, 1 r] i den sm-strikkede m fra forrige omg, 1 vr.
7. omg: 4 vr, *3 r, 5 vr*, gjenta *-* til det gjenstår 4 m, 3 r, 1 vr.
8. omg: Som 7. omg.
Gjenta 1.-8. omg.
Mønster A: Delelig med 8 m. Strikkes frem og tilbake.
1. p (retten): *3 vr sm, 5 vr*, gjenta *-* ut p.
2. p (vrangen): *5 r, [1 vr, 1 kast, 1 vr] i den sm-strikkede m fra forrige p*, gjenta*-* ut p.
3. p: *3 r, 5 vr*, gjenta *-* ut p.
4. p: *5 r, 3 vr*, gjenta *-* ut p.
5. p: 4 vr, *3 vr sm, 5 vr*, gjenta *-* til det gjenstår 4 m, 3 vr sm, 1 vr.
6. p: 1 r, *[1 vr, 1 kast, 1 vr] i den sm-strikkede m fra forrige p, 5 r*, gjenta *-* til det gjenstår 5 m, strikk [1 vr, 1 kast,
1 vr] i den sm-strikkede m fra forrige p, 4 r.
7. p: 4 vr, *3 r, 5 vr*, gjenta *-* til det gjenstår 4 m, 3 r, 1 vr.

8. p: 1 r, *3 vr, 5 r*, gjenta *-* til det gjenstår 7 m, 3 vr, 4 r.
Gjenta 1.-8. p.
OBS! Ved fellinger og økninger: Retten: Når det bare er mulig å strikke 2 m sm i mønsteret, strikkes også bare 2 m i
samme m, så maskeantallet fortsetter å være det samme. Når det bare er mulig å strikke 1 m (der det normalt skulle
strikkes 3 m sm), strikkes m vr.
Mønster B: Strikkes på lommer og veske. Delelig med 4 m + 3 m. Strikkes frem og tilbake.
1. p (retten): Kantm, *1 bm (se FORKLARINGER), 1 r*, gjenta *-* til det gjenstår 4 m, 1 bm, kantm.
2. p (vrangen): Kantm, strikk vr over alle m og kast, kantm.
3. p: Kantm, 2 r, *1 bm, 1 r*, gjenta *-* til det gjenstår 2 m, 1 r, kantm.
4. p: Kantm, strikk vr over alle m og kast, kantm.
Husk at masketallet skal være det samme etter p med bm.
OBS! Ved fellinger og økninger på retten: Når det bare er mulig å strikke 2 m sm i mønsteret, strikkes bare 2 m sm,
slik at maskeantallet fortsetter å være det samme. Når det bare er mulig å strikke 1 m (der det normalt skulle strikkes
3 m sm), strikkes m r.
KJOLE (A)

Legg opp 105(113)121(129)145(153) m på rundp 4. Strikk 1 p r (= vrangen).
Fortsett med mønster A og strikk frem og tilbake slik:
Neste p, retten: Kantm, 1 vr, *3 vr sm, 5 vr*, gjenta *-* til det gjenstår 5 m, 3 vr sm, 1 vr, kantm.
Neste p, vrangen: Øk 1 m i hver side innenfor kantm, strikk med de nye m i mønsteret.
Gjenta økn annenhver p, totalt 3 ggr i hver side = 111(119)127(135)151(159) m. Fortsett å strikke mønster til arb måler
6 cm, legg arb til side (eller la det hvile på samme rundp mens du strikker neste del).
Strikk en del til på samme måten.
Sett m fra begge delene inn på samme rundp (nr. 4) og strikk mønster A rundt (se FORKLARINGER). Legg opp 1 m mellom
delene i hver side og sett en markør rundt m = side-m som strikkes vr på alle omg, beg og avslutt mønsteret på hver side
av side-m = 111(119)127(135)151(159) m på hver del + 2 side-m = totalt 224(240)256(272)304(320) m på p.
Strikk rett opp i mønster A til arb måler ca. 11(13)13(15)15(17) cm fra oppleggskanten (her kan man forlenge eller gjøre
kjolen kortere), avslutt med 8. omg i mønsteret. Fell 1 m på hver side av side-m slik: *1 vr (= side-m), 2 r sm slik som
det passer med mønsteret, strikk mønster frem til 2 m før neste side-m, 2 vridd r sm (se FORKLARINGER) slik som det
passer med mønsteret*, gjenta *-* på den andre delen, se forklaring til mønster. Gjenta fellinger hver 8. omg totalt 4 ggr
= 103(111)119(127)143(151) m på hver del + 2 side-m = 208(224)240(256)288(304) m. Avslutt med 7. omg i mønsteret.
Arb måler nå ca. 22½(24½)24½(26½)26½(28½) cm til hoften (ca. 20 cm nedenfor midjen).
Neste omg: Sett ytterl 2 markører for fellinger på hver del: *1 vr (= side-m), strikk 33(35)37(41)47(51) m mønster, strikk
neste m vr og sett en markør om m, strikk 35(39)43(43)47(47) m mønster, strikk neste m vr og sett en markør om m,
strikk 33(35)37(41)47(51) m mønster*, gjenta *-* på den andre delen = totalt 208(224)240(256)288(304) m.
Neste omg: Fell ved markørene som det passer med mønsteret på hver del, samt ved side-m (= totalt 12 fellinger på omg):
*1 vr (= side-m), 2 r sm, strikk mønster til 2 m før den markerte m, 2 vridd r sm, 1 vr (= markering), 2 r sm, strikk mønster
til 2 m før neste markerte m, 2 vridd r sm, 1 vr (= markering), 2 r sm, strikk mønster til 2 m før side-m, 2 vridd r sm*, gjenta
*-* på den andre delen. Gjenta fellingene på hver 12. omg, totalt 4(4)4(4)4(3) ggr = 160(176)192(208)240(268) m.
Strikk ytterl 2 cm mønster (her kan man forlenge eller strikke kortere). Flytt med alle markører.
Strikk videre økn som det passer inn i mønsteret på hver side av de markerte m og side-m (= totalt 12 økn per omg):
*1 vr (= side-m), 1 økn, strikk mønster frem til den markerte m, 1 økn, 1 vr (= markering), 1 økn, strikk mønster frem til
den markerte m, 1 økn, 1 vr (= markering), 1 økn, strikk mønster frem til side-m, 1 økn*, gjenta *-* på den andre delen.
Gjenta økn hver 12. omg totalt 3(3)3(3)3(3) ggr = 97(105)113(121)137(151) m på hver del + 2 side-m
= 196(212)228(244)276(304) m på p.
Strikk ytterl 1 økn på hver side av den markerte m. OBS. Ikke side-m etter 8 omg (= totalt 8 økn på omg)
= 101(109)117(125)141(155) m på hver del + 2 side-m = 204(220)236(252)284(312) m på p.
Fortsett til arb måler ca. 62½(64½)64½(66½)66½(68½) cm opp til ermehullet, avslutt med 3. eller 7. omg i mønsteret.
Neste p: Fell av side-m + 6(6)7(8)9(10) m i hver side til ermehull = 89(97)103(109)123(135) m på hver del. Fra og med
nå strikkes for- og bakstk videre for seg igjen.

BAKSTYKKE (A)

Fell av ytterl 4,2,1(4,3,1,1)4,3,2,1(4,3,2,1,1)4,3,3,2,2,1(4,4,3,3,2,1,1) m i hver side annenhver p til ermehull
= 75(79)83(87)93(99) m. Fortsett å strikke mønster til ermehullet måler 21(21½)22(22½)23(23½) cm. Fell av de midterste
21(23)25(27)29(31) m til nakken og strikk hver side for seg. Fell av ytterl: 2,1(2,1)2,1(2,1)2,1(2,1,1) m annenhver p
mot nakken. Samtidig felles 8,8,8(9,8,8)9,9,8(9,9,9)10,10,9(10,10,10) m fra ermehullsiden annenhver p til skulderen.

FORSTYKKE (A)

Fortsett i mønster med de 89(97)103(109)123(135) m på forstk. Fell av den midterste m til splitt og strikk hver side
videre for seg = 44(48)52(54)61(67) m på hver side.
Venstre side: Fell av ytterl 4,2,1(3,2,2,1)4,3,2,1,(4,3,2,1,1)4,3,3,2,2,1(4,4,3,3,2,2,1) i hver side annenhver p til ermehull
= 37(39)41(43)46(49) m. Strikk rett opp ved splitten midt foran.
Samtidig, når ermehullet/splitten måler 5 cm, felles til halsen ved splitten 8(9)10(10)11(12) m, deretter 2,2,1(2,2,1)
2,2,1(3,2,1)3,2,1(3,2,1,1) m annenhver p = 24(25)26(27)29(30) m (= skulderm) når alle fellingene er strikket.
Når forstk har samme lengde som bakstk, felles de 8,8,8(9,8,8)9,9,8(9,9,9)10,10,9(10,10,10) skulderm annenhver p fra
ermehullsiden.
Høyre side: Strikkes som venstre side, men speilvendt.

ERMER (A)

Legg opp 69(73)77(81)85(93) m på p 4. Strikk 1 p vr (= vrangen).
Fortsett i mønster A: Kantm, 0(2)0(2)0(0) vr, *3 r sm, 5 vr*, gjenta *-* til det gjenstår 4(6)4(6)4(4) m, 3 r sm,
0(2)0(2)0(0) am, kantm = 53(55)57(61)65(69) m.
Strikk 2(2)2(3)3(4) cm, avslutt med en p fra vrangen.
Fell av til ermehullet 5,2,1(5,2,1,1)6,2,1,1(6,2,1,1)6,2,1,1(8,2,1,1) m i hver side annenhver p, avslutt med en p på vrangen.
Fell nå til ermekuppel: Kantm, 1 vr, 2 m vr sm som det passer med mønsteret, strikk mønster til det gjenstår 4 m,
2 vridd vr sm som det passer med mønsteret, 1 vr, kantm*, gjenta *-* annenhver p 2(2)2(2)3(3) ggr, deretter hver 4. p
5(5)5(5)5(5) ggr, deretter annenhver p 7(7)8(10)11(12) ggr = 25(27)27(27)27(29) m.
Strikk ytterl 3 r sm i hver side slik: *Kantm, 3 vr sm, strikk mønster til de gjenstår 4 m, 3 vridd vr sm, kantm*, gjenta
*-* totalt 3 ggr = 13(15)15(15)15(17) m. Fell av de rest m.

LOMMER (A)

Strikk 2 lommer. Legg opp 29 m på p 4. Strikk 1 p r (= vrangen). Strikk deretter mønster B innenfor kantm i hver side,
beg og avslutt med de 3 m i hver side.
Neste p fra vrangen: Øk 1 vridd vr (se FORKLARINGER) i hver side innenfor kantm annenhver p, strikk med de nye m i
mønsteret. Gjenta økn totalt 4 ggr i hver side = 37 m. Fortsett med mønster og strikk rett opp til lommen måler
ca. 11½ cm, avslutt med en p fra retten.
Bytt til p 3.5 og strikk 3 p r. Fell av med vr m fra retten, MEN ikke klipp av garnet. Strikk opp m langs sidene på lommen
og langs nederkanten. Fell av med r m fra vrangen.

MONTERING (A)

Spenn opp delene etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la det ligge til alt er tørt.
Sy skulder- og ermesømmene.
Sy i ermene med madrassting. Ermesømmen mot side-m og midt på ermekuppelen mot skuldersømmen.
Hold ev. inn ermet mot oversiden på ermehullet.
Heklet flettekant nede: Mål kjolens omkrets langs nederkanten, inkl. kantene i splitten. Med heklenål 4 hekles 3 snorer
av lm med dobbelt garn (klipp ikke av garnet, da blir det mulig å forlenge eller forkorte snorene om det trengs).
Sy sm snorene i 1. lm, flett lm-lenkene til en flette, så lang som kanten er, flett ikke for stramt. Sy fast fletten med
usynlige sting langs kjolens nederkant og opp langs begge splittkantene.
Hals- og ermekanter: Mål omkretsen langs halskanten, inkl. splittkantene og nederkanten på ermene.
Hekle flette og sy den på på samme måten som forklart over.
Lommer: Mål bredden på lommen og lag fletter på samme måten som forklart over. Sy fast flettene på overkanten på
lommene. Sy lommene fast med madrassting innenfor kantm. Plasser lommen ca. 20 cm nedenfor midjen, midt over
fellingen på hvert forstykke, eller plasser dem etter eget ønske.

VESKE (B)

Lokk, for- og bakside: Legg opp 41 m på p 3.5. Strikk 1 p r (= vrangen).
Strikk frem og tilbake iflg mønster B innenfor 1 kantm i hver side, beg og avslutt med de 3 m i hver side.
Legg deretter opp 2 m i hver side annenhver p, strikk med de nye m i mønsteret. Gjenta økn totalt 4 ggr i hver side = 57 m.
Strikk mønster til arb måler ca. 6 cm, sett en markør i hver side = veskens lokk.
Strikk ytterl 12 cm, sett en markør i hver side = veskens bakside, strikk 5 cm, sett en markør i hver side = veskens bunn,
og strikk 11½ cm = veskens forside, avslutt med en p fra retten. Strikk 2 p r. Fell av med r m fra vrangen.
Veskens sider (2 stk): Strikkes ovenfra. Legg opp 13 m på p 3.5. Strikk 1 p r (= vrangen).
Neste p, retten: Del inn m til mønster B: Kantm, beg og avslutt med de 3 m, kantm. Øk 1 m i hver side innenfor kantm
hver 4. p totalt 4 ggr = 21 m. Fortsett å strikke rett opp til arb måler 12 cm. Fell av.

MONTERING (B)

Hekle sm sidene på vesken med heklenål 4. Legg sidene sm, vrange mot vrange, mellom markørene på for-, bakside og
bunn. Hekle med fm gjennom begge lagene. Sy en stor trykknapp midt på lokkets innside og i kanten, og på veskens
forside, for å kunne lukke den. Over trykknappen syr du på en knapp på lokkets forside til pynt.
Flette på lokkets kant: Mål lengden på lokket langs de fire kantene. Hekle og flett en lang flette som passer til kanten,
se MONTERING (A) over. Sy fast fletten usynlig langs kanten på lokket.
Skulderrem: Lag en lang flette på samme måten som før, ferdig lengde ca. 135 cm eller ønsket lengde. Sy fast remmen
øverst på sidestykkene.
Legg ev. en bit papp i bunnen på vesken så den blir stødig.
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